
Det begynte på
Olseng i Ullerøy

En slektshistorie fra
Skjeberg i Østfold

Så langt jeg kan finne i mine kilder startet denne slekten med
Lars (eller Lauritz) Larsen, som på 1600-tallet overtok gården 

Olseng i Ullerøy.
Lars kom sannsynligvis fra Lilleborge.

Han ble født en gang mellom 1610 og 1650.

Forrige eier av denne gården var Siver Olseng.

----------------

Av Tom Øivind Helle
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Tingbok 9 for Idd og Marker. 1682. Utsnitt s. 1.

Generasjon 1
Lars (Lauritz) Larsen Olseng I (5 x tippoldefar til Tom Øivind Helle)
Vi har ikke mange kilder som kan fortelle om de første årene til Lars Larsen Olseng. Historisk er vi 
ferdige med 30-årskrigen (1618-48), men svenskekongen Karl X Gustav sendte svenske tropper inn i 
Østfold, med flere trefninger mellom Halden og Fredrikstad 1659 - 1660. 10-12 bønder (som var sol-
dater) ble drept i Skjeberg og tilsvarende antall svensker ved Pilefoss.  
Siver Olseng er oppført som kirkeverge i Ullerøy kirke 1625 - 1627. Han er antakelig da eier av gården 
Olseng i Ullerøy. I årene 1675 til 1677 var Lauritz Olseng kirkeverge i Ullerøy kirke. Da har han sann-
synligvis overtatt gården. Hans kone kjennes ikke.

I følge tingbok for Idd og Marker i år 1682 (se nedenfor) var Lars (eller Lauritz) i 1682 eier av gården 
Olseng i Ullerøy, Skjeberg. Arvingene etter den tidligere eieren, Siver Olseng, søkte i 1682 om å få 
gården tilbake. I 1686 ble det det bestemt ved et forlik at hvis den eldste sønnen Alf Siversen ikke inn-
løste gården innen jul, så skulle Lars få beholde gården. Det ser ikke ut som det ble noe av innløsingen, 
for det fortsetter med Lars Olseng i 3 generasjoner. Forøvrig er slekten fremdeles på Olseng.
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Generasjon 2
Lars Larsen Olseng II (4 x tippoldefar til Tom Øivind Helle)
Lars var sersjant og i 1711 var han ført opp som bruker av gårdene Kårehornes og Hornes nedre i 
Skjeberg, som han forpaktet. Gårdene var da bosted for major Urbach. Disse gårdene, slik som Østby, 
ble totalt nedbrent av svenskene i 1716. De var jo bebodd av høyere offiserer. Etter krigen ble disse 
gårdene overtatt av Ole Vetlesen fra Hvaler.

Omkring 1720 flyttet Lars til sin egen gård Olseng, gnr 134 i Ullerøy, Skjeberg og brukte den. I 1723 
var han ført opp som bruker og delvis eier av gården, som da var utlagt til dragonkvarter. Gårdens 
skyld i 1723 var 6 skinn til Ullerøy kirke og 6 t. korn med bygsel. Plasser under gården på den tid var 
Holmestrand og Linnebekk. Husdyrholdet var samme år 4 hester, 12 kuer og 10 sauer. Utsæd og 
avling var 4 t. bl.korn, 8 t. havre, 1 sett. erter, 1 sett. hamp og 30 lass høy. 

Hans første kone het Marie (- 1715) og 5 barn er kjent i første ekteskap. Flere av dem ble født på 
Kårehornes og Hornes nedre, og madam Urbach er ofte å finne blandt fadderne.  
Sønnen Lars (III) (1705 - 1761) ble boende på gården. Mer om han senere.
Lars (II) og Marie fikk også to barn som døde første leveår. Det var Johanne Marie (1707) og Mathis 
Johan (1709). 

Gen. 2

Gen. 3
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Datteren Anne ble gift med Johannes. Anne og Johannes fikk to døtre, Johanne og Marie. Deres se-
nere ektefeller er kjent, se nedenfor, ellers kjenner vi ikke til mer om denne slektsgrenen. 

Lars (II) og Maries femte barn var Johan Ulrik (1711 - 1778). Han overtok gården Olseng, gnr 134 i 
Ullerøy, Skjeberg sammen med sin bror (Lars III) etter farens (Lars IIs) død. Hvorvidt de drev sammen 
vites ikke. Johan Ulrik og hans kone Johanne Helgesdatter bodde på Olseng. De fikk 11 barn.
Den 13. desember 1776 skjøtet han halvparten av gården Olseng nordre, b.nr. 1 til sin sønn Ole for 600 
riksdaler. Den var på 3 tønner korn med bygsel og 3 skinn.

Pantebøker fra denne tiden er ikke enkle å lese. Nedenfor viser et eksempel fra Pantebok for Idd og 
Marker fra 1776, men nevnte overtakelse 13. desember er ikke mulig for meg å lese.
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Lars IIs kone Marie døde i 1715.  
Lars giftet seg senere med Pernille Larsdatter. I følge Erik Martin Grønnerød er det er mye som tyder 
på at Pernille var en søster av Harald Larsen Gunnarstorp, da det var stadig omgang med familiene. 
At de ofte var ført opp som faddere for hverandres barn, kan tolkes i samme retning.

Lars og Pernille fikk 4 barn. Sønnen Hans (1716 - 1792) tok over gården Navestad søndre i Skjeberg 
i 1745 etter sin svigerfar Hans Bjørnstad. Gården var da utlagt til dragonkvarter.  Hans ble gift med 
Marthe Hansdatter og de hadde 9 barn. De 3 eldste døde som små. Deres tippoldebarn Johanne Emi-
lie Eriksdatter Hansen på Hauge ble senere gift med Ludvig Sigvart Larsen på Helle i Ullerøy. Flere 
slektsgrener er utelatt på tegningen nedenfor.

Lars II og Pernilles sønn Halvor ble bosatt i Halden.
Datteren Marie giftet seg først med Berger Olsen, og de fikk 5 barn.  Etter hans død giftet hun seg 
med Ole Olsen Talberg og fikk 4 barn til. Ole tok over og brukte gården Gangestad vestre, gnr 144 i 
Ullerøy, Skjeberg fra 1762, inntil han i 1782 tok over fars- og nabogården Talberg øvre, gnr 150, bnr 1, 
og flyttet dit. Larsen (?) ble da bruker av Gangestad vestre en tid. Oles yngre bror Henrik solgte ham da 
sin fjerding i gården Talberg øvre for 399 riksdaler. I 1793 skjøtet Ole sin del av gården Talberg øvre til 
sin eldste sønn Christen. Gården var da på 1 skippund og 13 1/2 lispund tunge.
Den 12. desember 1801 skjøtet Marie gården Talberg øvre - søndre del, gnr 150, bnr 1 i Ullerøy, Skje-
berg til sin yngste sønn Ole Olsen for 750 riksdaler. Marie og Oles sønn Berger og sønnen Ole drev 
farsgården Talberg øvre i Ullerøy, Skjeberg sammen i noen år før de solgte og fikk hver sin gård Hornes 
østre. Mer om disse finnes hos Thalberg.

Om sønnen Andreas vites ikke mer enn hans fødselsår 1727.
På Thalbergs web-sider kan flere slektsgrener følges for familiene nevnt ovenfor.
Pernille døde i 1732, og Lars giftet seg igjen i 1734 med Marthe Dorothea Jensdatter Leegaard 
(1694 - ) i 1734.
Neste side viser hele Lars IIs nærmeste familie, med barn og ektefeller.

Gen. 3

Gen. 4

Gen. 5
Gen. 6

Gen. 7
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Gen. 3

Gen. 2
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Generasjon 3
Lars Larsen Olseng III (1705 - 1761) vokste opp på Olseng. Etter farens død overtok han sammen 
med sin bror (Johan Ulrik) gården Olseng, gnr 134 i Ullerøy, Skjeberg. Hvorvidt de hadde hver sin del, 
eller om de drev felles vites ikke. Lars ble gift med Dorthe Helgesdatter (1715 - 1775).

Lars og Dorthe hadde 10 barn, men ingen av dem ble på gården. På sine eldre dager flyttet Dorthe til 
gården Gangestad i Ullerøy, Skjeberg, hvor datteren Grethe var gift med Ole Henriksen. Ole Hen-Ole Hen-
riksen overtok sin fars halvdel av gården Gangestad østre, gnr 145 i Ullerøy, Skjeberg. Ingen av Ole og 
Grethes barn overtok gården, og i 1786 ble den solgt til Ole Halvorsen. Den var da på 1 skippund tunge 
og kjøpesummen var på 500 riksdaler. Ole og Grethe hadde 6 barn, hvorav 1 døde ung. To av barnas 
slektgrener er kjent (Henrik og Dorthe),  og dette kan finnes på slektssiden Thalberg, se http://www.
thalberg.no/.

Datteren Anne giftet seg med Ole Halvorsen Lilledal. Ole fikk skjøte på gården Lilledal østre, gnr 7, 
bnr 3 i Skjeberg av sin mor i 1784. Ole og Anne hadde 8 barn. Hos 2 av døtrene (Helene og Dorthe) 
kan slektsgrener finnes via Thalbergs sider.

De andre barna til Lars og Dorthe vites lite om, annet enn fødselsår. Dette er vist nedenfor. Flere døde 
som barn.

Gen. 3

Gen. 4

Gen. 5
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Johan Ulrik Larsen Olseng (1711 - 1778) (3 x tippoldefar til Tom Øivind Helle) overtok gården Olseng, 
gnr 134 i Ullerøy, Skjeberg sammen med sin bror (Lars III) etter farens død. Hvorvidt de drev sammen 
vites ikke. Han ble gift med Johanne Helgesdatter (1710 - 1788). Johan Ulrik og hans kone Johanne 
bodde på Olseng. De fikk 11 barn. Den 13. desember 1776 skjøtet han halvparten av gården, Olseng 
nordre, bnr 1 til sin sønn Ole for 600 riksdaler. Den var på 3 tønner korn med bygsel og 3 skinn. Johan-
ne overlevde sin mann, og den 9. oktober 1787 skjøtet hun gården Olseng søndre, gnr 134, bnr 3 til sin 
sønn Christian Ulriksen (1761 - 1809).

Tar vi med alle barn og barnebarn så blir slektstreet ganske stort og vanskelig å presentere i sin helhet. 
Etterhvert som flere generasjoner kommer med, minsker leseligheten på en vanlig A4-side. Jeg vil der-
for  senere i boken heller presentere deler av slekten for seg, med færre deltakere i grenen av gangen. 
Generasjonsnumrene over vil hjelpe til med å finne fram. 

Gen. 3

Gen. 4
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Generasjon 4
Johan Ulrik og Johanne Helgesdatters eldste datter Pernille (1737 - 1806) ble gift med Sigfrid 
Johnsen Ørseng (1733 - 1808). Han kjøpte begge brukene av gården Ørseng i Ullerøy, Skjeberg. Han 
var fra Singløy. Den 29 februar 1792 skjøtet han 1 skippund og 3 lispund tunge for 370 riksdaler til 
sin svigersønn Hans Nicolaisen. Den 6. mars 1804 solgte han resten av gården til svigersønnene og 
brødrene Ole (gift med datteren Anne) og Hans (gift med datteren Erika) Nicolaisen. Ved den tiden 
eide brødrene også gården Ravneng. Deres slektstrær er godt beskrevet hos Thalberg.
Sønnen Ole Ulriksen (1739 - 1805) (2 x tippoldefar til Tom Øivind Helle) fikk den 13. desember 1776 
skjøte på halvparten av gården Olseng, gnr 134, bnr 1 i Ullerøy, Skjeberg, 3 tønner korn med bygsel og 
3 skinn for 600 riksdaler av sin far. Den 20. mars 1800 ble det oppsatt et delebrev mellom Ole og hans 
bror Christian. Hver gårds skyld ble da på 3 tønner korn og 6 skinn. Ole ble gift med Ellen Margrete 
Halvorsdatter Rommedal (1762 - 1846). De fikk 9 barn, og yngstesønnen Lars (1803 - 1883) ble den 
som slo seg ned på Helle. 
Datteren Maria (1742 - ) døde som barn.
Datteren Inger Sofie (1744 - 1826) ble gift med Magnus Olsen Melleby (1750 - 1819). I 1777 kjøpte 
han gården Talberg østre, gnr 148 i Ullerøy, Skjeberg av Anders Hansen Lileng. Denne solgte han 
tilbake til Anders igjen i 1780 og kjøpte da gården Ravneng i Ullerøy, Skjeberg for 1099 riksdaler av 
Petter Foss. Den 2. januar 1796 skjøtet han gården til Hans Johnsen Tofteberg på Vestberg for 1499 riks-
daler. Senere overtok Magnus gården Kårehornes i Skjeberg etter familien Vetlesen. Senere flyttet han 
til Borge og i 1804 kjøpte han gården Begby.

Neste side viser gen. 4 og 5 i denne grenen.

Sønnen Lars (1747 - 1790) giftet seg med Kirsti Olsdatter Talberg (1735 - 1809), enke etter Jens 
Johannesen Talberg (1738 - 1786). Han overtok gården Talberg nedre i Ullerøy, Skjeberg etter sin far 
Johannes. Gården var da på 2 skippund og 5 lispund tunge og var utlagt til dragonkvarter. Jens og Kirsti 
hadde 8 barn, men 5 døde unge. Lars og Kirsti fikk ingen egne barn. Kirsti var fra Talberg øvre, og ved 
skiftet etter mannen Jens i 1796, ble gården Talberg nedre, gnr 149, bnr 1 i Ullerøy, Skjeberg utlagt til 
henne for en takst av 850 riksdaler. I 1796 skjøtet hun halve gården, 1 skippund, 2 1/2 lispund til sin 
eldste sønn Ole Jensen for 279 riksdaler og i 1799 overdro hun den andre halvparten av gården, 1 skip-
pund, 2 1/2 lispund til sønnen Johannes for 600 riksdaler.
Sønnen Erik (1749 - 1769) ble bare 20 år gammel.
Sønnen Anders (1752 - ) ble gift med Olaug Kristine Pedersdatter (1752 - ) og de fikk sønnen Ulrik 
(1782 - ). Anders og Olaug Kristine brukte gården Askilsrød i Berg i noen år. Senere var de på gården 
Ørseng i Ullerøy, Skjeberg. Men de flyttet visstnok tilbake til Berg.
Sønnen Thue (1754 - 1757) døde bare 3 år gammel.
Datteren Maria (1756 - ) ble gift med Anders Hansen (1749 - 1798). Anders og Maria bodde på gården 
Stordal i Skjeberg. Den 7 november 1785 fikk han 4 lispund i gården Stordal mellom. De fikk en datter, 
Helene (1797).
Datteren Helene (1759 - 1838) ble gift med Ole Nilsen Stordal (1751 - 1820). Han bodde i noen år på 
gården Tofteberg i Borge. Den 2. november 1785 overtok han 1 skippund tunge i gården Stordal mellom 
i Skjeberg etter sin bror Jørgen Nilsen. Den 7. november 1785 fikk hans svoger Anders Hansen 4 lis-
pund av gården. Helene og Ole fikk 3 barn, og de kjente slektslinjer finnes hos Thalberg.
Sønnen Christian (1761 - 1809) ble gift med Dorthe Kristine Johannesdatter Solberg (1766 - 1842). 
Den 9. oktober 1787 fikk han skjøte på gården Olseng søndre, gnr 134, bnr 3 i Ullerøy, Skjeberg av 
sin mor. Den 20. mars 1800 ble det oppsatt et delebrev mellom Christian og hans bror Ole. Hver gårds 
skyld ble da på 3 tønner korn og 6 skinn. Christian og Dorthe hadde 6 barn. Etter Christians død giftet 
Dorthe seg med Lars Torbjørnsen Tveter (1762 - 1849) i 1818.
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Gen. 5

Gen. 4
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I årene rett før 1800 skjer det flere skifter med gården Olseng, g.nr. 134, br.nr. 1 i Ullerøy. 
13. desember 1776 fikk Ole Ulriksen (1739 - 1805) (2 x tippoldefar til Tom Øivind Helle) skjøte på halve 
gården fra sin far Johan Ulrik Larsen. Han ble boende på denne halve delen av gården, som etterhvert 
ble kaldt Olseng nordre.
9. oktober 1787 fikk Christian Ulriksen (1761 - 1809), Oles bror, skjøte på den utskilte delen av 
gården, g.nr. 134, br.nr. 3, etter hvert kalt Olseng søndre, fra sin mor Johanne Helgesdatter, som nå var 
blitt enke. Gården bygges opp i de første årene deretter. I Norske Gårdsbruk Østfold fylke står året 1788 
som byggeår for våningshus (s. 104). Bildene nedenfor er hentet fra denne boken.
20. mars 1800 blir det satt opp et delebrev mellom brødrene Ole og Christian Ulriksen. Gårdene ble satt 
opp med lik skyld.

Ole Ulriksen døde i 1805. Ole Hansen (1767 - 1828) giftet seg med enken etter Ole, Ellen Margrete 
Halvorsdatter i 1812. Den 28. juli 1815 skjøtet han gården til sin stesønn Ulrik Olsen for 1625 riksdaler. 
Ulrik var  sønnen til Ole Ulriksen og Ellen Margrete Halvorsdatter, så her begynner 5. generasjon på 
Olseng nordre.

Olseng nordre

Olseng søndre

Beboere på Olseng nordre ved Folketellingen 1801 (Fra Digitalarkivet)
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Gen. 4

Gen. 5
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Olseng søndre skilles ut
Christian Ulriksen (1761 - 1809) fikk 9. oktober 1787 skjøte på gården Olseng søndre, gnr 134, bnr 3 
i Ullerøy, Skjeberg av sin mor. Den 20. mars 1800 ble det oppsatt et delebrev mellom Christian og hans 
bror Ole, som var eier på Olseng nordre. Hver gårds skyld ble da på 3 tønner korn og 6 skinn.
Christian ble gift med Dorthe Kristine Johannesdatter Solberg (1766 - 1842). Christian og Dorthe 
hadde 6 barn. Etter Christians død giftet Dorthe seg med enkemannen Lars Torbjørnsen Tveter (1762 - 
1849) i 1818. 

Gen. 4

Gen. 5
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Generasjon 5
Vi fortesetter med Olseng søndre, og ser på Christian og Dorthes barn.
Ulrik Christiansen (1792 - 1869) overtok gården, gnr 134, bnr 3 i Ullerøy, Skje-
berg etter sin far. Ulrik ble gift med Johanne Arnesdatter (1803 - 1881). Ulrik og 
Johanne hadde 10 barn, 9 navn og familier er kjent. 
Johanne Christiansdatter (1794 - ) ble gift med Nicolay Olsen, Saugstad. De fikk 
tre sønner, Jens, Ole og Christian Nicolaysen, Christian utvandret til USA.
Ingeborg Christiansdatter (1796 - ) ble gift med Johan Ørne fra Tune. De fikk to 
barn, en sønn og en datter.
Johan Christiansen (1798 - ) ble gift med Inger fra Onsø. De fikk tre barn, Christian Johansen, Karin 
Johansdatter og Lovise Johansdatter. Christian etablerte seg som sadelmakermester i Fredrikstad, 
giftet seg med Ragna Ellefsdatter og fikk fire barn.
Inger Maria Christansdatter (1801 - ) giftet seg med en garver Hansen, de fikk sønnen Lorents.
Helene Christiansdatter (1808 - ) giftet seg med Andreas Kingsrød og fikk 2 barn, Julius Andreasen 
og Ole Christian Andreasen. Julius utvandret til USA.

Christian og Dorthe ble registrert på Olseng nordre under folketellingen i 1801. De fire eldste barna var 
født og er tatt med her.

Vi kommer til å følge slektslinjen til Ulrik Christansen videre, så vi tar en titt på familien på gården 
Olseng søndre i 1865, der folketellingene viser gårdens beboere.

Ulrik og Johanne
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Olseng nordre 
Ole Ulriksen og Ellen Margrete Rommedal fikk 9 barn.
Anna Marie Olsdatter (1783 - 1823) ble boende ugift på gården. Hun ble 39 år gammel.
Sofie Olsdatter (1786 - ) vet vi bare fødselsåret til.
Gurine Olsdatter (1788 - 1788) døde første leveåret.
Ulrik Olsen Olseng (1789 - 1874) fikk 28. juli 1815 av sin stefar Ole Hansen, skjøte på gården Olseng 
nordre, gnr 134, bnr 1 i Ullerøy, Skjeberg for 1625 riksdaler. Han ble gift 25.3.1821 med Kirsti Anders-
datter Heieren (1785 - 1870). De fikk fire barn. 
Den 16. mai 1838, skjøtet han parten Helle, bnr 2 av Olseng nordre til sin bror Lars for 300 spesiedal-
er. Den 11. august 1860 skjøtet han resten av Olseng nordre, 3 t. korn og 3 skinn til sin sønn Ole Ulrik-
sen for 2000 spesiedaler.
Berthe Magrete Olsdatter (1792 - ) ble gift med Ole Bøn Vennersborg, og de fikk en datter, Oleane 
(1815 - 1899), senere gift med Peder Olsen Ravneng (1815 - 1901). Hun ble tippoldemor til Gunnar 
Ravneng. Hos Thalberg er det blitt en stor slektsgren fra Oleane.
Johanne Marie Olsdatter (1792 - 1884) ble gift med Ole Iversen Strandbekk (1799 - ). De fikk 6 
barn, men fire døde tidlig. Hos de to andre kan deres slektsgrener følges hos Thalberg.
Helene Olsdatter (1797 - ) ble gift med Jørgen Pettersen Ørebekk, og de fikk en datter Johanne i 
1835.
Hans Olsen (1800 - 1818) ble bare 18 år.
Lars Olsen (1803 - 1883) (tippoldefar til Tom Øivind Helle) fikk 16. mai 1838 skjøte på bnr 2, Helle, av 
gården Olseng, gnr 134 av sin bror Ulrik Olsen for 300 spesiedaler. Lars giftet seg i 1831 med Jørgine 
Carolena Sophia Eriksdatter Ravn (1810 - ). Lars og Jørgine fikk iallefall 11 barn. Den første, en gutt 
født i Fredrikstad døde rett etter fødselen. De tre neste ble født på Thoreholmen, nord for Tangen ved 
Karlsøybroa. Av disse vokste kun Ole opp. De syv neste barna ble født på Helle.

Neste side viser en del av Pantebok for Helle, fra 1848 og utover. Pantebøker inneholdt gjerne skjøter, 
målebrev og skylddelinger og var forløperen til dagens Grunnbok. Dessverre ikke lett leselig.

Helle ved Folketellingen 1865 (Fra Digitalarkivet)
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Pantebok Helle 1848-1911
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Olseng nordre
Generasjon 6
Vi skal i dette kapitlet konsentrere oss om 
slekten fra barna til Ulrik Olsen (1789 - 
1874) og Kirsti Andersdatter Heieren (1785 
- 1870) på Olseng nordre.
Eldstesønnen Ole Ulriksen (1822 - 1895) 
fikk den 11. august 1860 til-
skjøtet halve gården Olseng, 
gnr 134, bnr 1 i Ullerøy, av sin 
far Ulrik Olsen, 3 t. korn og 3 
skinn for 2000 spesiedaler. Ole 
giftet seg med sin tremenning 
Andrine Ulriksdatter (1825 - ) 
og de fikk 6 barn:
Grethe Sofie Ulriksdatter Olseng (1824 - ) giftet seg med Henrik Johannesen Berg (1826 - 1877) og 
de fikk 7 barn. 
Andrine Ulriksdatter Olseng (1826 - ) giftet seg med Andreas Zakariassen Melleby (1821 - ). De 
fikk 8 barn.
(Begge disse to søstrenes slekter er godt beskrevet hos Thalberg)
Sofie Ulriksdatter (1828 - ) giftet seg først med Edvard Pedersen og fikk en sønn. Senere giftet hun 
seg med Ole Ulriksen Stordal (1821 - ) og fikk også en sønn med han.
Neste side viser slektstreet fra Ulrik og Kirsti.

Generasjon 7
Vi starter nå med neste generasjon, med barna til Ole Ulriksen og Andrine Ulriksdatter.
Christian Ursin Olsen (1852 - ) utvandret til USA.
Andreas Olsen (1855 - 1858) ble bare 2 år.
Johanne Olsdatter (1859 - 1916) ble gift med Hans Jacob Andreassen Gunnarstorp (1853 - 1924). 
Han hadde farsgården Gunnarstorp i Skjeberg og var gårdbruker og selveier der. Han var i mange år 
bokholder i Skjeberg Sparebank, som den gangen holdt til i kommunelokalet. Han var også en av stifter-
ene av Gunnarstorp Musikk Forening, og han deltok aktivt i mange år. 

Deres videre slekt vises hos Thalberg, se kopi av slektstre på neste side nederst, denne gang mot ven-
stre slik Thalbergs web-sider viser det. Hans Jacob Andreassen Gunnarstorp har slekt som er vist langt 
tilbake i tid hos Thalberg, helt til 700-tallet og under, der årstallene blir mer usikre. Vi finner både 
Harald Hårfagre (848 - 933) og Halvdan Svarte (810 - 860) blant slektningene, og mange andre i den 
store kongerekken. Johanne og Hans Jacob sine slektninger kan derfor si at de har kjente konger i sine 
aner!

Julius Anton Olsen (1860 - 1864) ble bare tre år.
Hans Olsen Olseng (1863 - 1941) tok over farens gård, Olseng nordre, gnr 134, bnr 1 i Ullerøy, 
Skjeberg. Gårdens skyld i 1903 var 11.77 mark. Ole reiste for stipendium i 1904 og han var medlem av 
Ullerøy Indremisjon. Han var også medlem av herredsstyret, skolestyret og fattigstyret. Hans giftet seg 
med Otilie Josefine Johansdatter Tofteberg (1883–1963), og de fikk 5 barn. Mer om dem på neste 
sidene.
Anne Elise Olseng (1866–1871) ble bare fem år.
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Generasjon 8
Vi holder oss på gården Olseng nordre, og ser videre på Ole Ulriksen og Andrine Ulriksdatters sønn 
Hans Olsen Olseng (1863 - 1941). Han tok over farens gård, Olseng nordre, gnr 134, bnr 1 i Ullerøy, 
Skjeberg. Gårdens skyld i 1903 var 11.77 mark. Ole reiste for stipendium i 1904 og han var medlem 
av Ullerøy Indremisjon. Han var også medlem av herredsstyret, skolestyret og fattigstyret. Hans 
giftet seg med Otilie Josefine Johansdatter Tofteberg (1883–1963), og de fikk 5 barn. 
Ole Johan Olseng (1908 - 1989) tok over farsgården Olseng nordre, gnr 134, bnr 1 etter sin far i 
1943. Han giftet seg med Helga Kaspara Gabestad (1909 - 1997) fra Varteig. De fikk 3 barn, bare 2 
vokste opp. Mer om dem senere, i generasjon 9.
Alf Ursin Olseng (1911 - ) giftet seg med Karen Oddlaug Korseberg (1914 - ) og de fikk 4 barn. 
Alf og Karen bosatte seg på gården Wold, gnr 101, bnr 1 i Skjeberg som han kjøpte av sin tremening 
Jens Olseng i 1938.
Elise Andrine Olseng (1913 - ) giftet seg med Hans Martin Kjelsås (1915 - 1971). Hans og Elise 
kjøpte gården Veel, gnr 83, bnr 9 og 10 i Torsnes, Borge i 1953. De fikk 4 barn.
Harald Olseng (1915 - ) giftet seg med Ruth Bakke. Han kjøpte gården Heiderød, gnr 75, bnr 1 i 
Berg, Halden i 1953 av Karl Johansen Holstad. De fikk også 4 barn.
Åse Olseng (1919 - ) giftet seg med Einar Fjellbråten.

Gen. 8
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Generasjon 9
Vi fortsetter med Ole Johan og Helga Karparas 2 barn på gården Olseng nordre.

Jorunn Klara Olseng (1945 - ) giftet seg med Ottar Talberg (1944 - ) i 1969. Vielse 
var i Ullerøy kirke. De tok over gården Olseng nordre, gnr 134, bnr 1 i Ullerøy, 
Skjeberg av hennes foreldre i 1974. Jorunn og Ottar fikk 2 barn. 

Marit Othilie Olseng (1946 - ) giftet seg med Svein Tore Grindahl (1947 - ) og de 
fikk ett barn.

Hans Olav Olseng (1949 - 1949) døde som barn.

Generasjon 10 og 11
Vi fortsetter med slekten fra Ole og Helga på Olseng nordre, med
Jorunn og Ottars 3 barn:
Hans Talberg Olseng (1970 - ) har overtatt og driver gården Olseng nordre, gnr 1134, bnr 1 i Ullerøy 
i skrivende stund (2017). Merk at gårdsnummer nå er 1134, tidligere nummer 134. Hans giftet seg med 
Tove Synnøve (1974 - ) og de fikk 3 barn, Maren (2008 - ), Ole (2010 - ) og Ingrid (2010 - ).

Marit og Svein Tore fikk ett barn, Tiril Leia Grindahl (1976 - ).

Med dette avsluttes historien med dagens beboere og søsken på gården Olseng nordre.

Jorunn og Ottar
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Olseng søndre
Generasjon 6
Vi skal i dette kapitlet se mer på Olseng søndre, og følge slekten til Ulrik 
Christiansen (1792 - 1869), som overtok gården, gnr 134, bnr 3 i Ullerøy, 
Skjeberg etter sin far. Ulrik ble gift med Johanne Arnesdatter (1803 - 
1881). Ulrik og Johanne hadde 10 barn, 9 navn og familier er kjent. 

Karin

Karin Ulriksdatter giftet seg med Engelhardt Isaksen og de fikk 4 barn.
Elise Ulriksdatter giftet seg med skipper F. Jacobsen og de fikk 5 barn.
Lovise Ulriksdatter giftet seg med snekker Lund, og de fikk 2 barn.

Hans Christian Ulriksen Olseng (1824 - ) overtok gården Olseng søndre, gnr 134, bnr 3 i Ullerøy, 
Skjeberg. Senere ble gården delt mellom Hans Christian og hans bror Johannes. Hans Christian tok over 
over bnr 3 og Johannes fikk bnr 4. Hans Christian hadde et “forhold” med Grethe Sophie Pedersdatter 
Karlsøen, og de fikk en datter i 1866, Josephine Johanne Christiansdatter (1866 - ). Han ble gift med 
Anne Kristine Pedersdatter (1847 - ) fra Dalsland i Sverige i 1874, og de fikk 4 barn. Anne Kris-
tine var enke i 1900 og stod da som eier av gården Olseng søndre, gnr 134, bnr 3 i Ullerøy, Skjeberg i 
matrikkelen av 1903. Gårdens skyld var da på 6.35 mark.
Andrine Ulriksdatter Olseng (1825 - ) ble gift med sin tremenning Ole Ulriksen Olseng (1822 - 1895) 
på Olseng nordre. Deres famile er beskrevet tidligere.
Johannes Ulriksen Olseng (1827 - ) fikk i 1876 skjøte på gården Olseng vestre, 
(også kalt Vestengen) da gården Olseng søndre, gnr 134, bnr 3 ble delt mellom 
Johannes og hans bror Hans Christian. Johannes sin del ble bnr 4. I matrikkelen av 
1903 hadde Olseng vestre en skyld av 6.61 mark. Johannes giftet seg med Anne 
Laura Olsdatter (1849 - 1942) og de fikk 4 barn. Slekten videre er beskrevet i et 
eget kapittel, se Olseng Vestre.
Lorents Ulriksen Karlsøen (1829–1910) kjøpte gården Karlsøy i Ullerøy, Skje-
berg. Han giftet seg med  Christine Hansdatter Talberg (1841–1914). De fikk 10 
barn, 9 navn er kjent.
Ole Ulriksen Olseng (1833 - 1924) ble utdannet som snekker hos Holmen i 
Fredrikstad. Han var en tid svend, senere snekkermester i Fredrikstad. Han bygget flere 
gårder, blant annet den han selv eide og bodde i, i Nygaardsgaten hvor senere Mathiesens 
Musikkhandel var. Ole giftet seg med Alette Laurine Jensdatter Vold (1846–1895) i 
1871. Familien flyttet til Skjeberg i 1885, og han kjøpte gården Vold vestre av Gunder og 
Severin Andreassen. Alette og Ole Olseng hadde 2 sønner, den første døde ett år gammel.
Inger Ulriksdatter (1835 - ) vet vi bare fødselsåret til.

Nedenfor er vist status for Olseng søndre ved folketellingen i 1865.
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Generasjon 7
Hans Christian Ulriksen Olseng (1824 - ) overtok gården Olseng søndre, gnr 134, bnr 3 i Ullerøy, 
Skjeberg. Senere ble gården delt mellom Hans Christian og hans bror Johannes. Hans Christian tok 
over over bnr 3 og Johannes fikk bnr 4. (Hans slekt er beskrevet i kapitlet om Olseng vestre.) Hans 
Christian hadde et “forhold” med Grethe Sophie Pedersdatter Karlsøen, og de fikk en datter i 1866, 
Josephine Johanne Christiansdatter (1866 - ). Han ble gift med Anne Kristine Pedersdatter (1847 - 
) fra Dalsland i Sverige i 1874, og de fikk 4 barn. 
Josephine Johanne Christiansdatter (1866 - ) var såkalt “uekte datter”, født i 1866, med Grethe So-
phie Pedersdatter Karlsøen som mor. Vi vet fra folketellingen 1975 at hun da bodde på Olseng søndre. 
Noe mer enn dette er ukjent, både om mor og datter.
Johanne Christiansdatter Olseng (1876–1927) giftet seg med Birger Gjertsen Daae (1873 - 1959) 
og de fikk 7 barn. Han fikk gården Olseng søndre, gnr 134, bnr 3 i Ullerøy, Skjeberg sammen med 
sin kone, og overtok etter hennes foreldre. De drev den i mange år, og Birger hadde gården til den 20. 
november 1940. Da deres eldste sønn Christian foretrakk å bli kjøpmann, var det sønnen Gjert (1898 - 
1979) som tok over gården.
Anna Christiansdatter Olseng (1878  - ) vet vi bare fødselsåret til.
Ulrik Christiansen Olseng (1881 - ) har også et anonymt liv, men et bilde er funnet på 
Erling Strands bildesider (http://erling.hiof.no/slekt.html) på nett. 
Mathilde Christiansdatter Olseng (1887 - 1972) er også et ubeskrevet blad, men hun fikk 
et langt liv, og både fødseldato og dødsdato er kjent.

Generasjon 8
Det blir slekten til Johanne Christiansdatter Olseng og Birger Daae som følges videre her. De drev 
gården Olseng søndre til 1940 og de hadde 7 barn.
Christian Gerhard Olseng (1896 - 1946) giftet seg med Dagmar Lang-
sholt (1896 - 1984) og de fikk 3 barn. Christian ville bli kjøpmann, så 
han overdro odelsretten til sin bror Gjert. Christian og Dagmar overtok  
butikken Olseng i 1915 og det ble Chr. Olsengs landhandel. Et gammelt 
bilde av butikken finnes i Skjeberg bygdebok, Del 1, s. 644. 
Gjert Andreas Bergersen Daae (1898 - 1979) tok over gården Olseng 
søndre, gnr 134, bnr 3 i Ullerøy, Skjeberg den 20. november 1940 etter 
sin far Birger. Gjert giftet seg med Eli Johansen (1903 - 1992) i 1929, og de fikk 2 døtre.
Bjørn Juel Daae (1901 - ) kjenner vi bare fødselsdata på.
Alise Kristine Daae (1905 -) giftet seg med Johan Albert Bergli (1902 - ) i 1932, og de fikk 3 barn. 
Johan var sønn av Hans Pettersen Bergli (1870 - ), som kom fra Tamburen og slo seg ned på Bergli 
ved Bukkholmen. Johan var bror av Karl Otto Bergli (1916 - 2015). 
Håkon Daae Olseng (1909 - 1927) ble bare 17 år.
Ingeborg Daae (1915 - ) og søsteren 
Bergljot Daae (1919 - ) kjenner vi bare fødselsåret til.

Nedenfor vises beboere på Olseng søndre ved folketellingen 1910.
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Generasjon 9
I generasjon 9 på Olseng søndre har vi først Christian Gerhard Olseng (1896 - 1946) og  Dagmar 
Langsholts (1896 - 1984) 3 barn. 
Birger Daae Olseng (1915 - 1980) giftet seg med Hjørdis Marwell Jelsnes Larsen (1910 - 1979) og 
de fikk 2 barn. 
Ingrid Olseng (1922 - 1941) ble bare 19 år..
Håkon Olseng (1927 - 1995) giftet seg med Lene Marthine Grindahl (1929 - ) og 
de fikk 4 barn. Håkon og Lene overtok landhandelen, og nytt navn ble Chr. Olsengs 
eft.f. Bildet av lokalene her er fra tidlig på 1950-tallet og er publisert på Facebook. 
Butikkeierne fikk også ansvar for telefonsentralen fra 1950-årene.

De to barna til Gjert Andreas Bergersen Daae (1898 - 1979) og Eli Johansens (1903 - 1992) er de 
neste som tas med. Med dem fortsatte driften av gården Olseng S.
Gerd Alice Daae (1929 - ) tok over gården Olseng søndre, gnr 134, bnr 3 i Ullerøy, Skjeberg, sammen 
med sin mann Hans Hauge (1923 - ). Hans kjøpte fedregården Hauge mellom, gnr 37, bnr 1 i Skjeberg 
av sin far i 1949 og var også gårdbruker der. Gerd og Hans fikk 2 barn. 
Randi Daae (1949 - ) vet jeg bare fødselsåret til.

Bjørn Juels Daaes famile videre er ukjent.

Alise Kristine Daae og Johan Albert Berglis 3 barn var Ellen Bergli, Solveig Bergli og Thor Bergli. 
Ellens famile er ukjent.
Solveig Bergli giftet seg med Harry Engebretsen, og de fikk 2 barn.
Thor Bergli giftet seg med May, og de fikk 4 barn.
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Ingeborg og Bergliot Daaes familier er ukjent.

Generasjon 10
Birger Daae Olseng og Hjørdis Marwell Jelsnes Larsens 2 barn var Tore Daae Olseng (1944 - ) og 
Drude Margareta Daae Olseng (1949 - ). 
Fra Håkon og Lene Olseng har vi  4 barn i denne generasjonen. Se også under kapitlet om Helle.
Ingrid Olseng (1949 - ) giftet seg med Arvid Frøsland (1948 - ) fra Mandal, og de fikk 3 barn.
Arne Daae (Olseng) (1950 - ) giftet seg med Gro Dammerud. De fikk 4 barn, men ble senere skilt.
Kari Olseng Paulsen (1958 - ) giftet seg med Geir Paulsen (1954 - ) fra Radøy, og de fikk 4 barn.
Ingunn Daae (Olseng) (1967 - ) giftet seg med Knut Harsem (1966 - ) fra Vefsn, og de fikk 2 barn.

Gerd og Hans sine 2 barn blir også generasjon 10, først en datter og så en sønn.
Marit Hauge (1950 - ) giftet seg med Ole Wilhelm Løken (1950 - ) fra Rygge, og de fikk to barn. 
Morten Hauge (1952 - ) giftet seg med Inger Marie Weel og de fikk to barn. Morten tok over gården 
Olseng søndre, gnr 134, bnr 3 i Ullerøy, Skjeberg etter sine foreldre i 1974.

Solveig Bergli og Harry Engebretsens to barn blir også generasjon 10. Det var Kay Otto Engebretsen 
og Svein Tore Engebretsen. Deres familier videre er ukjent.

Thor og May Berglis 4 barn var Trine Lise, Heidi, Bjørn Arne og Øivind Bergli.

Generasjon 11 - og noe 12
Fra Tore Daae Olseng og Drude Margareta Daae Olseng har vi videre: Tore giftet seg med Sidsel 
Daae Olseng (1944 - ), og de fikk en datter, Hilde Daae Olseng (1969 - ). Drude giftet seg med Pål 
Hoff (1945 - ), og de fikk to barn, Cathrine  (1971 - ) og Therese Daae Olseng (1974 - ).

Cathrine Daae Olseng har 3 barn, Celine (2001 - ), Felex (2004 - ) og Cornelia Daae Sundt (2005 - ).
Therese Daae Olseng ble samboer med Håvard Korsæth (1979 - ), og de har en datter, Emma Daae 
Korsæth (2007 - ). 

Ingrid Olseng og  Arvid Frøslands (1948 - ) 3 barn blir også 11. generasjon, se s. 29.
Karen Marie Frøland Nystøyl (1978 - ) giftet seg med Karl Nystøyl (1976 - ) fra Ålesund, og de fikk 
4 barn.
Jorunn Frøsland Skjelin (1981 - ) giftet seg med Ole Marius Skjelin (1979 - ), og de fikk 2 barn.
Kristin Frøsland (1990 - ) giftet seg med Emil Øisang (1990 - ).
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Arne Daae og Gro Dammeruds 4 barn blir også i denne generasjonen.
Mikkel Alexander Olseng (1971 - ) ble samboer med Hanne Langsholt (1979 - ), og de fikk 2 barn. 
Samboerskapet deres endte med at de flyttet hver for seg.
Håkon Gerhard Olseng (1975 - ) ble samboer med Line Marie Halvorsen fra Lørenskag, og de fikk 
ett barn. Samboerskapet endte med at de flyttet hver for seg. Håkon ble deretter samboer med Susann 
Ravnemyhr fra Ski. De fikk også ett barn barn sammen, men samboerskapet tok slutt. Nytt samboer-
skap for Håkon ble med Christine (fra Larvik). Håkon overtok etterhvert Chr. Olsengs eftf.
Espen Cristofer Olseng (1978 - ) ble samboer med Maria Therese Ahlberg fra Lande. De fikk ett 
barn sammen, men samboerskapet tok slutt.
Jørgen William Olseng (1981 - ) er det fjerde barnet til Arne og Gro.

Kari Olseng Paulsen og Geir Paulsens 4 barn blir neste i generasjon 11.
Karoline Paulsen (1984 - ),
Arild Paulsen (1987 - ), som giftet seg med Liv Marit Heltne fra Skjolden og fikk 3 barn, 
Sunniva Paulsen (1990 - ) og
Marte Paulsen (1994 - ).

Ingunn Daae og Knut Harsems 2 barn blir også med i generasjon 11. Det er 
Tuva Harsem (2004 - ) og
Finn Gustav Harsem (2007 - ).

Marit Hauge og Ole Wilhelm Løkens 2 barn var Camilla Løken (1974 - ) og Anne Marte Løken.
Morten Hauge og Inger Marie Weels 2 barn var Elin Hauge (1981 - ) og Ole Christian Hauge 
(1984 -). Elin overtok etterhvert driften av Olseng søndre.

Mer om disse familiene vet jeg ikke.

Generasjon 12
Disse barna er alle født etter år 2000:
Karen Marie Frøland Nystøyl og Karl Nystøyls 4 barn: 
Peter Nystøyl (2002 - ),
Bård Elias Nystøyl (2005- ),
Dagmar Nystøyl (2010 - ) og
Emanuel Nystøyl (2013 - ).

Jorunn Frøsland Skjelin og Ole Marius Skjelins 2 barn:
Marius Skjelin (2012 - ) og
Håkon Skjelin (2015 - ).

Mikkel Alexander Olseng og Hanne Langsholts barn:
Iselin Langsholt Olseng (1999 - ) og
Robin Langsholt Olseng (2006 - )

Håkon Gerhard Olseng og Line Marie Halvorsen fikk datteren Andrine Olseng (2000 - ).
Håkon og Susann Ravnemyhr fikk datteren Emma Olseng Ravnemyhr (2006 - ).

Espen Cristofer Olseng og Maria Therese Ahlberg fikk sønnen Jesper Olseng (2007 - ).

Arild Paulsen og Liv Marit Heltnes 3 barn er: 
Martine Paulsen (2008 - ),
Jens Paulsen og
Lovise Paulsen.

Med dette er slekten fra Olseng søndre ferdig behandlet.



29

Gen. 10

Gen. 11

Gen. 9

Gen. 12



30

Olseng vestre
Vi tar noen steg tilbake og følger familien som startet opp på Vestengen.

Johannes Ulriksen Olseng (1827 - ) var sønn av  Ulrik Christiansen 
(1792 - 1869), og han fikk i 1876 skjøte på gården Olseng vestre, også 
kalt Vestengen eller Vesterengen. Gården Olseng søndre, gnr 134, bnr 3 
ble i 1876 delt mellom Johannes og hans bror Hans Christian. Johannes 
sin del ble bnr 4. I matrikkelen av 1903 hadde Olseng vestre en skyld av 6.61 
mark. Johannes giftet seg med Anne Laura Olsdatter (1849 - 1942) og de fikk 4 
barn i generasjon 7, se nederst på siden.

Generasjon 7
Ulrik Johannesen Olseng (1878–1964) ble gift med Jenny Hilma Olsen (1884 
- 1964) fra Årum i Borge. Ulrik overtok gården Olseng vestre, gnr 134, bnr 4 i 
Ullerøy, Skjeberg etter sin far. Han var med i herredstyret, provianteringsrådet og 
menighetsrådet. Ulrik og Jenny fikk 4 barn. Deres slekt vises på neste side.

Olaf Johannessen (1879 - 1922) giftet seg aldri. Han døde i 1922, 43 år gammel.

Jenny Johannesdatter Olseng (1884–1972) ble gift med Gunne Jensen Lilledahl (1871–
1958). Han overtok farsgården Lilledal vestre, gnr 7, bnr 2 i Skjeberg den 21. september 1901 
etter sin far Jens. Gårdens skyld i 1903 var 4.34 mark. I 1939 solgte han den til sønnen Johan-
nes. Jenny og Gunne fikk 5 barn, se s. 33.

Karl Anton Johannessen Olseng (1885–1938) ble gift med med Ludvikke Andrine Olsen 
(Lulli) (1891–1966), som var en søster av Jenny Hilma, gift med Karls bror Ulrik. De fikk 6 
barn.

Generasjon 8
Vi starter med Ulrik og Jennys barn, som altså var 4.
Laura Olseng (1915 - ) ble gift med Ingebret Rønningen. Mer om dem vites ikke.

Karl Ulriksen Olseng (1916 - 1978) giftet seg med Edith Christensen (1919 - 
2009). Karl kjøpte gården Olseng vestre, gnr 134, bnr 4 i Ullerøy, Skjeberg av sin far 
i 1955. Karl og Edith fikk 1 datter.

Hjørdis Andrine Olseng (1919 - ) giftet seg med Reidar Rudolf Strand (1916 - 1995). 
Hjørdis og Reidar fikk 4 barn.

Olaf Olseng (1924 - ) giftet seg med Jorun, og de fikk 2 barn.

Olaf Johannessen fikk ingen barn, altså stopp med hans gren i generasjon 7.
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Jeg fortsetter med Jenny og Gunnes 5 barn, som er vist med slekt nedenfor.
Johannes Lilledahl (1905 - 1982) giftet seg med Borghild Marie Bjørnstad (1912–1994). Han drev fars-
gården Lilledal vestre, gnr 7, bnr 2 i Skjeberg som han kjøpte av sin far i 1939. Gårdens innmark i 1939 var 
104 dekar. Johannes og Borghild fikk 5 barn.
Jens Lilledahl giftet seg med Hjørdis Aaserud (1913 - ) og de fikk 1 sønn.
Bolette Lilledahl (1909 - 1993) giftet seg med Jens Eugen Brandstorp (1904 - 1963). Han overtok land-
handelen og gården Brandstorp vestre, gnr 8, bnr 8 i Skjeberg i 1939 etter sin onkel Hjalmar Lileng. 
Gårdens innmark var da på 82 dekar og skog 30 dekar. Bolette og Jens fikk 5 barn.
Laura Lilledal (1912 - 1914) ble bare 1 1/2 år gammel, hun døde ved drukning 17. mai. Neste barn ble
Laura Lilledal (1916–1948), som ble gift med Hans Guttorm Brandstorp (1914–1974). Han kjøpte 
gården Talberg østre, gnr 148, bnr 1 i Ullerøy, Skjeberg av Hans Talberg i 1938. Gårdens areal i 1939 var 
på 230 dekar dyrket mark. Laura og Hans fikk en sønn.

Så har vi til sist Karl Anton Johannessen Olseng (1885–1938) i gen. 7, som  ble gift med med Ludvikke 
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Andrine Olsen (Lulli) 
(1891–1966), og de fikk 6 
barn i generasjon 8, se tegn-
ing neste side, med gen. 9 og 
10 i tillegg. Mer og disse har 
vi på side 34.
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Johannes Antonsen Olseng (1912 - 1985) giftet seg med Klara Antonie Løkkeberg (1919 - 
1999) og de fikk en datter, Karin (1948 - ). Johannes kjøpte gården Kåreheim, gnr 4, bnr 5 i 
Skjeberg av Bolevard Madsens arvinger i 1935. Karin giftet seg med Aage Johansen (1947 - ), og 
de fikk to døtre, Monica (1976 - ) og Tone Johansen Olseng (1980 - ).

Kåre Antonsen Olseng (1913 - 1995) giftet seg med Marit Mathisen (1923 - 2010) og Kåre 
forpaktet Hornnes Prestegård, gnr 4, bnr 1 i Skjeberg. De fikk 4 barn, Anne Lise (1951 - ), Kai 
Egil (1957 - ), Kjell Arne (1958 - ) og Ragnar Olseng (1964 - ). Anne Lise giftet seg med Bjarne 
Håkon Jacobsen (1951 - ) fra Ullerøy, og de fikk 2 barn, Steinar (1977 - ) og Eileen Jacobsen 
(1981 - ). Kai Egil giftet seg med Trude Sollien (1962 - ), og de fikk 2 barn, Marie (1986 - ) og 
Kåre Jørgen Olseng (1988 - ). Kjell Arne gifter seg med Ann Charlotte Bøe (1958 - 2016). 
De fikk 2 barn, Line (1983 - ) og Jonas Olseng (1990 - ). Ragnar giftet seg med Rita Andersen 
(1966 - ) fra Halden, og de fikk 2 barn, Thomas (1986 - ) og Mia Olseng (1991 - ).

Andrine (1916 - 2008) giftet seg med drosjeeier Olav Karlsen (1900 - 1984) fra Sarpsborg. Olav 
Karlsen hadde en sønn, den kjente musiker og orkesterleder Kjell Karlsen (1931 - 2020).

Leif Olaf  (1922 - 2010) giftet seg med Gudlaug Marie Ødegård (1923 - 2011). De fikk to barn, 
Jens Øivind Olseng (1952 - ) og Trond Gunnar Olseng (1958 - ). Jens Øivind giftet seg med 
Randi Karense Solberg (1953 - ) fra Oslo, og de fikk 4 barn; Jostein ((1977 - ), Kjetil (1979 - ) 
og tvillingene Eirik og Andreas (1984 - ). Trond Gunnar Olseng ble bosatt i Oslo, ingen barn.

Arne (1928 - 2002) var gift med Kari Hjortås fra 1959 til 1966. De hadde ingen barn.

Randi (1928 - 2006), tvillingsøster til Arne, giftet seg med gårdbruker Reidar Hovland (1926 - 
2012) fra Råde. De fikk 2 barn, Jorunn (1955 - ) og Else Hovland (1958 - ). Jorunn giftet seg 
med Boe Johannes Hermansen (1953 - ) og fikk 5 barn: Arnt Johannes (1977 - ), Ingvild (1979 
- ), Vegard (1986 - ) og tvillingene Torstein og Hilde (1988 - ). Else Hovland giftet seg med 
Jens Erik Bjønnes (1955 - ). De fikk sønnen Rune (1978 - ). Else Hovland giftet seg senere med 
Viktor Tvete (1954 - ). De fikk sønnen Ole Martin Tvete (1996 - ).

Generasjon 9
Siden vi ikke vet noe om Laura Olseng (1915 - ) og  Ingebret Rønningens barn, går vi rett på 
Karl Ulriksen Olseng (1916 - 1978) og Edith Christensens (1919 - 2009) barn. De fikk datteren 
Inger Johanne Olseng (1945 - ), som i 1965 giftet seg med Nohr André Solberg (1944 - ). Hun  
tok over gården Olseng vestre, gnr 134, bnr 4 i Ullerøy, Skjeberg i 1976 etter sine foreldre, og de 
fikk ett barn, Hans Normann André Solberg (1966 - ), som altså er generasjon 10. Mer vites ikke 
om denne grenen, som antas å drive gåden Olseng vestre i dag (2017).

Hjørdis Andrine Olseng (1919 - ) og Reidar Rudolf Strands (1916 - 1995) 4 barn er de neste 
som tas med i generasjon 9:
Rolf Jul Strand (1942 - ) giftet seg med Turid Eriksen (1944 -) og de fikk 3 barn.
Bjørn Oddvar Strand (1944 - ) giftet seg med Edith Eline Jacobsen (1945 - ) og de 
fikk 2 barn.
Ole Herman Strand (1948 - 2008) giftet seg med Randi Hanslien (1948 - ) og de 
fikk også 2 barn. Ole Herman døde i 2008.

Erling Petter Strand (1955 - ) giftet seg med Bente Kristin Slommerud (1959 - ) 
og de fikk 2 barn.
Olaf Olseng (1924 - ) og Joruns 2 barn er de neste i generasjon 9:
Ulrik Olseng og Arnt Olseng. Mer om dem vites ikke.
Generasjon 10 og 11
Vi har allerede tatt med Hans Normann André Solberg (1966 - ), som er Inger Johanne Olsengs 
sønn, og den eneste i generasjon 10 på denne grenen.

Ole Herman Strand
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Fra Hjørdis Andrine Olseng (1919 - ) og Reidar Rudolf Strands (1916 - 1995) gren tar vi først med Rolf 
Jul Strand (1942 - ) og Turid Eriksens (1944 -) 3 barn:
Anders Jul Strand (1964 - ), Kai Ludvik Strand (1965 - ) og Camilla Andrine Strand (1973 - ). 
Vi vet ikke mer om denne grenen.
Så har vi Bjørn Oddvar Strand (1944 - ) og Edith Eline Jacobsens (1945 - ) 2 barn:
Torill Helen Strand (1966 - ) og Hilde Renate Strand (1972 - ). Torill  Helen giftet seg med Frank Willi 
Larsen (1965 - ) fra Hønefoss i 1990, og de fikk en datter, Maria Helen Strand Larsen (1990 - ). 
Hilde Renate vet vi ikke noe mer om.
Ole Herman Strand (1948 - 2008) og Randi Hansliens (1948 - ) 2 barn var:
Christian Wilhelm Strand (1973 - ) og Charlotte Regine Strand (1978 - ). Mer vites ikke.
Erling Petter Strand (1955 - ) og Bente Kristin Slommeruds (1959 - ) 2 barn:
Lars Kristoffer Strand (1978 - ) og Kristin Elise Strand (1984 - ). Lars Kristoffer giftet seg med Mette 
Kristine, og de bor på Åros i Røyken kommune. De har sønnen Marius og datteren Mathea. Kristin er gift 
med Lars Martin Ørseng, og de bor i Vestby. De har datteren Eira.

Med dette avsluttes historien om slekten som utgjorde Olseng vestre - Vestengen.
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Helle
Vi må tilbake til generasjon 5 på Olseng nordre for å 
følge familien som startet opp på Helle.

Den 16. mai 1838, skjøtet Ulrik Olsen Olseng (1789 - 
1874) parten Helle, bnr 2 av Olseng nordre til sin bror 
Lars for 300 spesiedaler. Begge finnes i generasjon 5. Deres far var Christian Ulriksen (1761 - 1809) 
på Olseng nordre..

Lars Olsen (1803 - 1883) (tippoldefar til Tom Øivind Helle) giftet seg i 1831 med Jørgine Carolena 
Sophia Eriksdatter Ravn. Lars og Jørgine fikk iallefall 11 barn. Den første, en gutt født i Fredrikstad, 
døde rett etter fødselen. De tre neste ble født på Thoreholmen, nord for Tangen ved Karlsøybroa. Av 
disse vokste bare Ole opp. De syv neste barna ble født på Helle. Vi kan følge 4 av disse.

Generasjon 6
Ole Larsen Helle (1835 - 1918) (oldefar til Tom Øivind Helle) giftet seg med 
Lene Syversdatter (1846 - 1932). Han og Lene tok over gården Helle, gnr 
134, bnr 2 i Ullerøy, Skjeberg, der han var gårdbruker og fisker. Husdyr-
holdet den 31. desember 1865 var 1 hest, 2 store kveg, 4 sauer og 1 svin. 
Utsæd og avling var 1/4 tønne bygg, 1/4 tønne rug, 2 tønner havre og 4 tøn-
ner poteter. I Matrikkelen av 1903 var gårdens skyld på 1.27 mark. 
Ole og Lene fikk 6 barn. De delte gården mellom sine sønner Ludvig og Johannes.
Magnus Larsen (1837 - ) vet vi bare fødselsdatoen til.
Sophia Larsdatter (1841 - ) ble gift med en skipper fra Stavanger.
Oliane Larsdatter (1847 - ) ble gift med Anders Bjørkneds. Mer vet vi ikke.

Generasjon 7
Det blir da bare de 6 barna til Ole og Lene som kan følges videre.
Ludvig Sigvart Olsen Helle (1867–1942) (farfar til Tom Øivind Helle) giftet seg i 1888 
med Johanne Emilie Eriksdatter (1866 - ) fra gården Hauge i Skjeberg. De fikk 5 
barn. Ekteparet bodde lenge i Oslo, (med etternavn Larsen) før de ble skilt i 1904. 
Ludvig flyttet tilbake til Helle og giftet seg i 1916 med Gunhilde Olsen (1893 - 1975) 
(Hilda) fra Stavern. De fikk 3 barn. Ludvig fikk halvparten av gården Helle, gnr 134, 
bnr 2 i Ullerøy, Skjeberg. Den andre delen fikk hans bror Johannes. Ludvig ble boende 
på den opprinnelige gården, mens Johannes bygde nytt, se nedenfor.
Johanne Olsdatter (Grotten) (1869 - 1912) giftet seg med Johannes Gustavsen Grindahl (1868 - ) 
i 1898. Johannes kom fra Sverige og var stenhugger. De bosatte seg i Grotten på Helle og fikk 
6 barn. Etter at Johanne døde i 1912 giftet Johannes seg med Karoline Olsen (1896 - ) i 1916. 
Karoline var gravid før hun kom fra Sverige og møtte Johannes. Hun fødte en jente, som ble bo-
ende på Mellbye. Hun het Mannie, og ble senere gift med urmaker Lindkvist i Ullerøy. Karo-
line og Johannes fikk 2 barn.
Hans Olsen (1872 - ) giftet seg med Inga Eriksdatter (1880 - ) fra Torsnes. Hans fikk en sønn før han 
ble gift med Inga, Villas Skauen (1893 - 1972). Villas ble boende hos moren, Gina Petersdatter (1873 
- 1969) fra Tamburen i Torsnes. Hans og Inga fikk 9 barn. De bosatte seg på Grotten Øvre.
Karl Julius Olsen (1874 - 1964) giftet seg med Anna Martiniusdatter (1874 - 1935) fra Stange i 
Hedemark. De bodde en tid i Grotten på Helle, og flyttet senere til Ørebekk. Karl og 
Anna fikk 2 barn.
Johannes Olsen Helle (1878 - 1953) giftet seg med Jenny Gunda Fredrikke Fredrik-
sen (1887 - 1975). Johannes fikk halvparten av gården Helle, gnr 134, bnr 2 i Ullerøy, 
Skjeberg. Gårdens br. nr. ble 13, og navnet ble Helle søndre (eller Sø-Helle på folke-
munne). Johannes og Jenny fikk 8 barn.
Olaf Olsen Lindbæk (1887 - ) giftet seg med Alma (1886 - ). De bosatte seg på Lind-
bæk i Ullerøy (Lindbekkbakken på Helleveien) og de fikk 2 barn.

Gunhilde og Ludvig

Jenny Gunda Helle

Helle 1970
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Generasjon 8
Barna til Ludvig og Johanne Emilie vet vi ikke mye om. Ved folketellingen for Oslo i år 1900 står 
Ludvig Larsen og Emilie Larsen oppført med alle de fem barna. De bodde i Christies gade 30, lei-
gighet 14. Link til opplysningene i digitalarkivet er denne: https://www.digitalarkivet.no/census/person/
pf01037045210421. 
Einar Oskar Larsen (1889 - ) var eldste sønn og født i Skjeberg. De andre var født i Kristiania.
Marie Larsen (1891 - )
Sigrid Larsen (1894 - )
Klara Larsen (1896 - )
Helga Johanne Larsen (1898 - )

Etter skilmissen fra Ludvig i 1904 ble Johanne Emilie boende på Grünerløkka i Oslo noen år, sammen 
med barna. I 1922 bor Emilie Hjohanne sammen med Helga Hjohanne (oppført som enke) og Ella Arna 
Borgny Larsen (f. 18.12.1915) i Munichs gate 14. Ella er oppført som ansatt ved Knud Graahs tek-
stilfabrikk i Sagveien i Oslo (Kilde: Oslo Byarkiv). Emilie og Ella bor der fortsatt i 1924, men i 1926 
er det bare Johanne Emilie som bor der. Lenger har jeg ikke klart å følge familien. 
Ludvig flyttet tilbake til Helle (Marie fra bildet nedenfor er datter av Ludvigs bror Hans).
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Ludvig og Gunhilde (Hilda) Helle giftet seg i 1916. De bosatte seg på Helle i Ullerøy og fikk 3 barn.
Gunnar Olaf Helle (1917 - 2006) giftet seg i 1942 med Gerd Eugenie Fredriksen 
(1920 - 2005) fra Sarpsborg, og de fikk 4 barn, alle gutter. Gunnar tok over gården 
Helle, gnr 134 bnr 2 etter sine foreldre og bodde der til våningshuset brant i 2004. 
Han livnærte seg mest som fisker, med noe jordbruk og skogbruk, samt inntekter av 
bortleide hyttetomter.
Lene Larsen (1919 - 2002) giftet seg med Erik Kraft (1913 - 1992), og de fikk 8 
barn. Paret bygde hus og bosatte seg på Klavestadhaugen ved Sarpsborg.
Gustav Ludvig Helle (1924 - 2013) giftet seg med Oline (Nini) Larsen (1916 - ) og 
de fikk 7 barn. Paret ble boende i Ullerøy, og Gustav tok jobb på Borregård. Han var 
lidenskaplig opptatt av jakt og fiske. Gustav og Nini ble skilt, men var gode venner og ofte sammen.

Gen. 7

Gen. 8

Nini og Gustav

Gerd og Gunnar
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Ludvigs søster Johanne Olsdatter (Grotten) og Johannes Gustavsen Grindahl fikk 6 barn. Eldste var 
Ole Johannesen Grindahl (1898 - 1973), som ble smed og bosatte seg i Grotten. Han giftet seg med 
Ragna Kristine Reinertsen Nygaard (1900 - 1979) fra Hvaler, og de fikk 5 barn.
Elise Martine Gustavsen (1901 - ) var neste barn. Hun giftet seg med Alfred Haaland fra Åsane ved 
Bergen. Mer vites ikke om denne familien.
Johan Hjalmar Gustavsen Grindahl (1903 - 1988) giftet seg med Agnes Johannesen fra Åserød, og 
de fikk 1 sønn. Johan ble ansatt i Vegvesenet, og han var aktiv i Ullerøys Indremisjon. Han jobbet bl.a. 
med Indremisjonens historie i Ullerøy (sammen med Peder Karlsøen) i nesten 40 år, noe som resulterte i 
et hefte på over 130 sider. Lene Larsen og Eriks Krafts sønn Harley bodde i 2 år hos Johan og Agnes.
Lina Konstanse Gustavsen Grindahl (1906 - ) har jeg ingen informasjon om.
Arnt Justin Gustavsen Grindahl (1909 - ) giftet seg med Anna Solvang. De fikk tre barn, alle gutter.
Haakon Gustavsen Grindahl (1912 - ) har jeg ingen informasjon om.
Johanne døde i 1912. Johannes seg senere med Karoline Olsen (1896 - ). Karoline var gravid før hun 
kom fra Sverige og møtte Johannes. Hun fødte en jente, som ble boende på Mellbye. Hun het Mannie, 
og ble senere gift med urmaker Lindkvist i Ullerøy. Karoline og Johannes fikk 2 barn, og slekten Grin-
dahl ble utvidet:
Dagny Lovise Gustavsen Grindahl (1916 - ) har jeg ingen informasjon om.
Sven Håkon Gustavsen Grindahl (1917 - ) giftet seg med Ruth Johanne (1917 - ). De fikk 5 barn.

Hans Olsen (Grotten) (1872 - ) er Ludvigs 
første bror. Han fikk først en sønn, Villas (1893 
- 1972) med Gina Petersdatter (Sørensen) 
(1873 - 1969) fra Tamburen i Torsnes. Vil-
las ble boende hos moren og tok senere Skauen 
som etternavn. Han ble et kjent navn i det kristne 
miljøet i Torsnes. Se mer om Villas og hans 
slekt på https://www.geni.com/people/Villas-
Skauen/6000000014605604034.
Hans giftet seg med Inga Eriksdatter (1880 - ), 
og de fikk 9 barn. De bosatte seg på Grotten Øvre.
Eldstebarnet Marie Hansen (1898 - ) giftet seg 
med Fritjof Fredriksen, og de fikk en datter. 
Olga Hansen (1900 - ) giftet seg med Abreham. 
Mer vites ikke om denne familien.
Erik Hansen (1903 - ) giftet seg med Ruth 
Monken fra Hellekilen på Hvaler.
Ida Hansen (1906 - ) giftet seg med Asbjørn 
Hovden, og de fikk to barn.
Ragna Hansen (1909 - ) giftet seg med Thorleif 
Labaak fra Hvaler.
Ole Hansen giftet seg aldri.
Eli Hansen giftet seg med Kåre Yven, og de fikk 
2 barn.
Gudrun Hansen har jeg ingen informasjon om.
Jonny Hansen giftet seg med Bjørn Ringsrud, og 
de fikk 3 barn.

Gen. 7 Gen. 8
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Karl Julius Olsen (1874 - 1964) giftet seg altså med Anna Martiniusdatter (1874 - 1935) fra Stange 
på Hedemarken. Deres to barn beskrives her:
Laurine Olava Karlsdatter (1901 - ) giftet seg først med Nils Pedersen, en sjømann som vi ikke har 
noen opplysninger om. Hun fikk 2 barn med han, og giftet seg senere med Nils Lorentsen (1896 - 1954) 
fra Ørebekk, ikke langt fra Grotten. Disse to fikk en datter sammen.
Alf Karlsen (Olsen) (1909 - ) vet jeg ikke noe om utenom fødselsår.

Så er vi kommet til Johannes Olsen Helle (1878 - 1953), som giftet seg med Jenny Gunda Fredrikke 
Fredriksen (1887 - 1975). Johannes fikk halvparten av gården Helle, gnr 134, bnr 2 i Ullerøy, Skjeberg. 
Gårdens br. nr. ble 13, og navnet ble Helle søndre (eller Sø-Helle på folkemunne). Johannes og Jenny 
fikk 8 barn:
Gerda Lovise Helle (1905 - ) giftet seg med Rolf Johansen (1898 - ). De fikk 1 datter.
Johanne Helle (1907 - 1958) giftet seg med Aksel Henrik Johansen (1902 - 1993), og de fikk 2 barn.
Rakel Helle (1909 - 1989) giftet seg med Knut Andreassen (1905 - 1984). De fikk også 2 barn.
Ole Fredrik Helle (1912 - 1990) ble boende på Helle søndre hele sitt liv, han giftet seg aldri. Ole job-
bet som selvstendig snekker.
Helene Marie Helle (1914 - 2005) giftet seg med Louis Louisgård og ble boende i Ullerøy. Hun over-
tok Helle søndre da moren Jenny døde, og senere solgte hun gården ut av familien.
Lars Helle (1916 - 2002) giftet seg med Solveig Pettersen (1920 - 2013), og de fikk 3 barn. Lars og 
Solveig bosatte seg i Ullerøy, i et hus nederst i Lindbekkbakken på Helleveien.
Bjarne Kristoffer Helle Johannesen 
(1918 - 1984) giftet seg med Else 
Helene Nordli (1918 - ), og de fikk 5 
barn.
Julie Olsen Helle (1920 - ) giftet seg 
med Jens Kristiansen (1910 - ), de 
fikk 2 barn.

Yngstemann Olaf Olsen Lindbæk 
(1887 - ) giftet seg med Alma Mag-
nusson (1886 - ) fra Krogstad Len i 
Sverige. De bosatte seg på Lindbæk 
i Ullerøy (Lindbekkbakken på Helle-
veien) og de fikk 4 barn:
Linnea Olafsdatter Lindbæk (1908- 
) giftet seg med Arne Emanuelsen 
(1908 - 1992) og de fikk en datter.
Johannes Olafsen Lindbæk (1910 - ) 
giftet seg med Eli Delebekk (1914 - ), 
og fikk 2 barn.
Alfhild Oline Olafsdatter Lindbæk 
(1912 - 1990) giftet seg med Frithjof 
Martinius Karlsen Brattli (1909 - 
1979), og de fikk 2 barn.
Klara Olafsdatter Lindbæk (1915 - 
1988) giftet seg med Arne Johansen, 
de fikk ikke barn.

Gen. 7

Gen. 8
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Generasjon 9, 10 og 11 og12
Vi begynner med de fire barna til Gerd og Gunnar Helle, de som vokste opp på Helle i Ullerøy.
(utgangspunk er Ludvig, Gunnars far.)
Bjørn Ludvig Helle (1943 - ) giftet seg i 1963 med Gerd Synnøve Larsen. De fikk sønnen Jonny 
Helle (1963 - ). Ekteskapet endte i skilsmisse. Bjørn giftet seg senere med Ragnhild Skadalen (1946 - ) 
og de fikk 2 barn, Marianne Helle (1966 - ) og Morten Helle (1968 - ).
Marianne giftet seg med Vidar Ringsrød (1961 - ). De fikk ikke selv barn, men var fosterforeldre for 
to, en jente (Malin) og en gutt (Magnus).
Morten giftet seg med Unni (1969 - ), og de fikk fire barn, Magnus (1994 - ), Guro (1997 - ), Lisa 
(2000 - )og Mats (2005 - ). Unni og Morten kjøpte gården Helle av Mortens farfar Gunnar Helle, og 
de bygde nytt hus på gården etter at våningshuset brant i desember 2004.

Ivar Helle (1946 - 2001) giftet seg med Lill Sanova Løken og de fikk to barn, 
Monica Helle (1966 - )og Heidi Helle (1969 - ). Ekteskapet endte i skilsmisse. 
Ivar døde av kreft i 2001.
Monica giftet seg med Arthur og de fikk en sønn, Remi André (1988 - ). 
Ekteskapet endte i skilsmisse.
Heidi giftet seg med Helge Sjødal, og de fikk to barn, Lill Anita (1991 - ) og 
Joachim (1994 - ). Ektekapet endte i skilsmisse. Heidi giftet seg med John Rino 
Grønn i 2013. Han hadde to jenter fra forrige ekteskap.

Tom Øivind Helle (1949 - ) giftet seg i 1972 med Berit Risberg (1949 - ) fra Stabekk i Bærum. De 
traff hverandre på læreskolen i Halden. I 1974 flyttet de til Stabekk og bygde hus der. De fikk to barn, 
Ranveig Helle (1975 - ) og Yngvild Helle (1977 - ). Ranveig giftet seg med Gard Larsen Aalberg 
(1974 - ) i 2007. De fikk tre barn, Vilde (2005 - ), Alma (2008 - ) og Telma (2010 - ). 
Yngvild giftet seg med Rune Wiig (1967 - ) i 1999. De fikk en jente, Amalie Helle Wiig (1999 - ). 
Rune hadde to jenter fra forrige ektekap med Mariann Flamsgård; Janini og June Flamsgård. Janini 
fikk sønnen Alexander i 2004.

Per Gunnar Helle (1951 - 2004) giftet seg med Ann Mari 
fra Danmark. De fikk to barn, Pål Erik Helle (1971 - 2013) 
og Elisabeth Helle (1972 - 1993). 
Pål giftet seg med Bodil (1974 - ) og de fikk to barn, Ale-
ksander Helle (1993 - ) og Marius Helle (1998 - ).

Elisabeth giftet seg med Ivan. De fikk en sønn, Kevin (1992 - ).
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Så fortsetter vi med barna til Lene og Erik Kraft, Lene er altså søster til Gunnar Helle.

Lene og Erik Kraft fikk 8 barn. De bosatte seg etter hvert på Klavestadhaugen ved Sarpsborg.
Eldstesønnen Jan-Erik Kraft (1941 - ) giftet seg med Turid Irene Olsen (1947 - ) og de fikk 2 barn: 
Therese Kraft (1971 - ) og Simon Kraft (1973 - ).
Therese ble sammen med Arnfinn Rud, og de fikk sønnen Jesper Edvin Kraft (1996 - ). Forholdet 
varte ikke, og Therese ble senere gift med Frode Koppen. De fikk sønnen Daniel Koppen (2008 - ).
Simon giftet seg Elin Merete Eide (1971 - ) og de fikk sønnen Samuel Kraft (2010 - ). Elin var 
tidligere gift med Jostein Bjørnstad, og de hadde barna Live Maria Bjørnstad (2000 - ) og Amalie 
Iselin Bjørnstad (2002 - ).

Kjell Otto Kraft (1942 - ) giftet seg med Johanna Christensen (1927 - ) i 1970. De fikk ingen barn.

Egil Birger Kraft (1944 - ) giftet seg med Lillian Anderesen (1946 - ). De fikk to barn, Lars Erik 
Kraft (1966 - ) og Tor Egil Kraft (1967 - ).
Lars Erik ble sammen med Torill Haraldstad, og de fikk en datter, Marianne Haraldstad (1988 - ). 
Forholdet holdt ikk, og Lars Erik ble senere sammen med Line Fredheim, og de fikk datteren Ingrid 
Emilie Fredheim (1995 - ).
Tor Egil ble sammen med Regine Samuelsen, og de fikk sønnen Kristoffer Samuelsen (1990 - ).

Harley Kraft (1946 - ) giftet seg med Marit Johansen (1949 - ), og de fikk datteren Elisabeth Kraft 
(1970 - ).

Turid Helene Kraft (1948 - ) giftet seg med Jan Erik Ravneng (1947 - ). De fikk 3 barn, Jan Morten 
Ravneng (1969 - ), Line Eunike Ravneng (1972 - ) og Petter André Ravneng (1981 - ).
Jan Morten giftet seg med Tine Bøhren, og de fikk to barn, Torgeir Ravneng (1999 - ) og Hailey 
Ravneng (2012 - ). Paret ble senere skilt.
Line giftet seg med Lars Bakke (1969 - ), og de fikk datteren Ane Bakke (2003 - ).
Petter giftet seg med Bjørg-Eva Elnes (1980 - ). De fikk 2 barn, Mille Marie Elnes Ravneng (2010 - ) 
og Marcus André Elnes Ravneng (2012 - ).

Truls Martin Kraft (1948 - ) giftet seg med Marie Johanne Lode (1949 - ), og de fikk 2 barn, Roger 
Kraft (1972 - ) og Anette Kraft (1976 - ).
Roger ble samboer med Elisabeth Johansen (1981 - ) og de fikk 3 barn, Thea Emilie Kraft (2008 - ), 
Mathias Leander Kraft (2010 - ) og Mia Sofie Kraft (2013 - ).
Anette ble samboer med Ole Petter Bråthe (1975 - ). De fikk sønnen Ole Aleksander Kraft (2000 - ). 
Paret brøt senere forholdet.

Solveig Irene Kraft (1952 - ) giftet seg med Tor Arne Andersrød (1949 - 1979). De fikk 3 barn, Åke 
Andersrød (1969 - ), Mona Andersrød (1971 - ) og Stig Andersrød (1974 - ).
Åke giftet seg med Helena Stickfors (1971 - ). De fikk 2 barn, Alexandra Andersrød (1992 - ) og 
Victoria (Tolli) Andersrød (1995 - ).
Mona giftet seg med Tord Andersson (1970 - ) og de fikk 4 barn, Gabriella (1992 ), Sara (1994 - ), 
Sandra (1996 - ) og Fanny Andersson (1997). Paret ble senere skilt.
Gabriella fikk en sønn med ukjent far, Anton Andersson (2014 - ).
Etter at Tor Arne døde, giftet Solveig seg med Gøran Karlsson (1956 - ), og de fikk 2 barn sammen, 
Jimmy Karlsson (1986 - ) og Johanna Karlsson (1992 - ).
Jimmy ble samboer med Sara Sakreson. De fikk to barn, Pontus (2009 - ) og Vilde Karlsson (2011 - ).

Olav Harald Kraft (1954 - ) giftet seg aldri.
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Barna til Gustav Ludvig Helle og Oline (Nini) Larsen er de neste som tas med, med deres etterkom-
mere. Gustav er altså bror til Gunnar Helle.

Gustav og Nini fikk 7 barn. De bosatte seg i Ullerøy, like ved gården til John og Ingeborg Strand.
Eldstesønnen Thor Gunstein Helle (1948 - ) giftet seg med Liss Jorunn Olsen (1949), og de fikk 3 
barn, Torunn, Thomas og Magnus.
Torunn Helle (1967 - ) giftet seg med Øivind Sørum, og de fikk 3 barn, Mie (1998 - ), Mikkel (2002 - 
) og Mattis Helle Sørum (2007 - ).
Thomas Helle (1969 - ) giftet seg med Trine Fjell (1972 - ), og de fikk datteren Tilde (2008 - ). Trine 
hadde en datter fra før, fodt i 1998.
Magnus Helle (1981 - ) var fortsatt ugift og barnløs i 2018.

Kjell Birger Helle (1949 - ) giftet seg med Evelyn Elisabeth Kristiansen (1953 - ), og de fikk 2 barn, 
Camilla Elisabeth og Jeanette Beate Marie.
Camilla Elisabeth Helle (1974 - ) var samboer med (ukjent) og  fikk 2 barn, Silje (1995 - ) og Tara 
Helle.
Jeanette Beate Marie Helle (1978 - ) giftet seg med Thomas Vestli, og de fikk 4 barn, Emil (2004 - ), 
Felix (2006 - 2006), Ida og Ada (2006 - ).

Karin Helle (1951 - ) giftet seg med/var samboer med Viktor Lipovoj, og de fikk to barn, Ivan Viktor 
Lipovoj (1970 - ) og André Vicent Lipovoj.
André Vicent Lipovoj (1973 - ) giftet seg med/var samboer med (ukjent), og fikk 2 barn, Nikolay Vi-
cent Lipovoj (2001 - ) og Nadja Josefine Lipovoj (2003).

Odd Villy Helle (1954 - ) giftet seg med Anne Marie Clausen (1957 - 2018), og de fikk 2 barn, An-
nette og Therese.
Annette Helle (1976 - ) var samboer med Morten Engebretsen og de fikk 1 barn, Jenny Engebretsen 
(2008 - ).

Kai Gustav Helle (1958 - ) giftet seg aldri. 

Åge Vidar Helle (1963 - ) var samboer med Ellen Grasto, og de fikk 1 barn, Ole-Markus Helle 
(1998). Åge forlovet seg senere med Maybritt Olsen.

Hilde Marie Helle (1963 - ) giftet seg med Vegard Lorentsen (1961 - ), og de fikk 2 barn, Marita 
Lorentsen (1986 - ) og Kari Lorentsen.
Kari Lorentsen (1989 - ) forlovet seg med Sindre Engebråten (1988 - ), og de fikk 1 barn, Edvin 
Engebråten (2013 - ).

Dette var siste i den rekken som har utgangangspunkt i generasjon 8 på Helle. Går vi tilbake til generas-
jon 7 på Helle så kan vi følge flere i generasjon 8 og utover, det vil si de som vokste opp i Grotten, på 
Helle søndre (Sø-Helle) og på Lindbæk.

Disse slektene kommer på de neste sidene.



49

Gen. 11

Gen. 8

Gen. 9

Gen. 10



50

Grotten
Ole Johannessen Grindal (1898 - 1973) og Ragna Kristine Reinertsen Nygaard (1900 - 1979)’s fem 
barn er de neste som tas med i generasjon 9.
(utgangspunkt er Johanne, Oles mor.)
Jorunn Henny Grindahl (1927 - ) giftet seg med Einar Bakke, og de fikk to barn, Truls og Ellen 
Bakke. Her har jeg ikke mer informasjon.

Lene Marthine Grindahl (1929 - ) giftet seg med Håkon Olseng (1927 - 1995), og de fikk fire barn. 
Ingrid (1949 - ) giftet seg med Arvid Frøsland (1948) og fikk 3 barn, Karen Marie (1978 - ), Jorunn 
(1981 - ) og Kristin Frøsland (1990 - ). 
Karen Marie giftet seg med Karl Nystøyl (1976 - ) og de fikk 4 barn, Peter (2002 - ), Bård Elias 
(2005 - ), Dagmar (2010 - ) og Emanuel Nystøyl (2013 -).
Jorun giftet seg med Ole Marius Skjelin (1979 - ) og de fikk 2 barn, Marius (2012 - ) og Håkon 
Skjelin (2015 - ).
Kristin giftet seg med Emil Øisang (1990 - ). 
Lene og Håkons barn nr 2, Arne Olseng, senere Daae (1950 - ) giftet seg med Gro Dammerud. De 
fikk 4 barn, Mikkel Alexander (1971 - ), Håkon Gerhard (1975 - ), Espen Christofer (1978 - ) og 
Jørgen William Olseng (1981 - ). Mikkel Alexander ble samboer med Hanne Langsholt (1979 - ) og 
de fikk 2 barn, Iselin (1999 - ) og Robin (2006 - ). De var ikke gift, og samboerforholdet ble avsluttet. 
Håkon Gerhard ble samboer med Line Marie Halvorsen, og de fikk ett barn, Andrine (2000 - ). 
Samboerforholdet tok slutt, og Håkon flyttet sammen med Susann Ravnemyhr (1974 - ). De fikk ett 
barn sammen, Emma Olseng Ravnemyhr (2006 - ). Heller ikke dette samboerforholdet holdt, og neste 
partner for Håkon Gerhard ble Christine fra Larvik.
Espen Christofer ble samboer med Maria Therese Ahlberg, og de fikk ett barn sammen, Jesper Ol-
seng (2007 - ). Samboerforholdet ble oppløst.
Lene og Håkons barn nr 3, Kari Olseng (1958 - ) giftet seg med Geir Paulsen (1954 - ), og de fikk 
4 barn, Karoline (1994 - ), Arild (1987 - ), Sunniva (1990 - ) og Marte Paulsen (1994 - ). Arild ble 
samboer med Liv Marit Heltne, og de fikk tre barn, Martine (2008 - ), Jens og Lovise Paulsen. 
Lene og Håkons barn nr 4, Ingunn Olseng, senere Daae (1967 - ) giftet seg med Knut Harsem (1966 
- ), og de fikk 2 barn, Tuva (2004 -) og Finn Gustav Harsem (2007 - ).

Berit Grindahl (1931 - ) giftet seg med Rasmus Johannesen. De fikk tre barn, Kirsti (1958 - ), Trond 
(1960 - ) og Frode Johannesen (1967 - ). Kirsti giftet seg med Øyvind og fikk 2 barn, Helene og Mar-
tin. Helene ble gift med Åsmund.
Trond fikk 2 barn med ?, Klara og Selma. 
Frode goftet seg med Gunn-Tove Andreassen, og de fikk 2 barn, Johanne og Karine Johannesen.

Oddvar Grindahl (1934 - 1995) giftet seg med Bjørg Marit Kjølstad (1938 - 1992). De fikk 3 barn, 
Ole Morten (1967 - ), Odd Petter (1969) og Jon Anders Grindahl (1974 - ). Odd Petter giftet seg 
med Elisabeth Bjørnli og de fikk to barn, vet om Oda Elise Grindahl (1995 - ).

Inger Johanne Grindahl (1935 - ) giftet seg med Bjarne Nysetvold. De fikk ingen barn. 
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Ole Johannessen Grindahls søster Elise er allerede omtalt, så vi fortsetter med broren, Johan Hjalmar 
Gustavsen Grindahl og Agnes sitt barn, ett eneste:
Håkon Johannessen Grindal. Han ble gift med Evelyn (Johannesen Grindahl) (1931 - ).

Søsteren Lina Konstanse Gustavsen Grindahl er allerede omtalt.

Broren Arnt Justin Gustavsen Grindahl og Anna Solvangs 3 barn er de neste. Deres navn ble
Walter, Alf og Tormod Johannessen Grindal. Mer informason har jeg ikk om dem.

Broren Haakon Gustavsen Grindahl er allerede omtalt.

Jeg fortsetter nå med barna til Hans (1872 - 1949) og Inga (1880 - ) Olsen, fra Grotten Øvre, deres 
barn og barnebarn.
Eldstebarnet Marie Hansen giftet seg med Fritjof Fredriksen, og de fikk en datter, Lilly Hansen 
(1920 - ). Hun giftet seg med Magne Ørseng (1915 - ), og de fikk 5 barn:
Kjell (1940 - ), Anne-Marie (1944 - ), Jens Kristen (1947 - ), Berit Helene (1951 - ) og Inger Kristin 
Ørseng (1953 - ). Jens fikk datteren Lill-Mari, som senere giftet seg med Magne Knold, ellers vet jeg 
ikke mer om denne grenen.

Søsknene Olga og Erik Hansen er allerede omtalt, ingen kjente barn.

Ida Hansen og Asbjørn Hovden fikk barna Egil og Anne Marie Hovden.

Søknene Ragna og Ole Hansen er omtalt.

Eli Hansen og Kåre Yven fikk barna Kato og Tove Yven.

Gudrun Hansen er omtalt.

Jonny Hansen og Bjørn Ringsrud fikk barna Laila, Ella og Per Bjørn Ringsrud. Laila ble senere gift 
med Kai Ravneng.

Så er de to barna til Karl (1874 - 1964) og Anna (1874 - 1935) Olsen, også fra Grotten, som tas med.
Laurine Olava Karlsdatter (1901 - ) giftet seg først med Nils Pedersen, en sjømann som vi ikke har 
noen opplysninger om. Barn fra dette ekteskapet er Kitty Molander og Anna Sundby.
Laurine giftet seg senere med Nils Lorentsen (1896 - 1954) fra Ørebekk, ikke langt fra Grotten. Disse 
to fikk en datter sammen, Karin Lisbeth Lorentsen (1946 - ). Karin giftet seg med Alf Åge Wilhelm-
sen (1941 - 2013), og de fikk 3 barn, Heidi (1968 - ), Jane og Vidar.

Laurines bror Alf Karlsen (Olsen) (1909 - ) vet jeg ikke noe om utenom fødselsår.
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Helle sør
Neste gren er etterkommere av Johannes Olsen Helle (1878 - 1953) og Jenny Gunda Fredrikke 
Fredriksen (1887 - 1975) på Helle søndre (eller Sø-Helle på folkemunne). Johannes og Jenny fikk 8 
barn, og det er deres barnebarn og videre som tas med her.
Gerda Lovise Helle (1905 - ) og Rolf Johansens (1898 - ) datter het Jenny Helle Johansen (1933 - 
2013). Hun giftet seg med Kjell Nilsen, og de fikk sønnen Morten Karelius Helle Nilsen.

Johanne Helle (1907 - 1958) og Aksel Henrik Johansens (1902 - 1993) 2 barn heter John Adler 
Johansen (1932 - 1993) og Ole Torolf Johansen (1934 - 2019). John A. giftet seg med Jorun Marie 
Nilsen (1930 - 1999), og de fikk 2 barn, John Walter (1952 - 2019) og Kjell Adler Johansen (1953 - 
). John W. giftet seg med Kirsti Grotterød (1954 - ), og de fikk døtrene Monica (1974 - ) og Carina 
Johansen (1985 - ). Kjell A. giftet seg med Jane Johansen (1958 - ), og de fikk barna Jan Erik (1978 
-  ) og Eileen Johansen (1984 - ).
Ole T. Johansen giftet seg med Martha Nordli (1933 - ), og de fikk 2 barn: Laila (1956 - ) og Gunnar 
Johansen (1957 - ). Gunnar giftet seg med Conni Møller-Johansen (1961 - ), og de fikk 2 barn, Ma-
ria Mohn (1983 - ) og David Andreas Møller-Johansen (1988 - ). Maria giftet seg med Ole-Henrik 
Mohn Pettersen (1980 - ) og de fikk sønnen Johannes (2006 - ), datteren Rebecca (2011 - ) og sønnen 
Jacob (2018 - ). Gunnar giftet seg senere med Lena.

Rakel Helle (1909 - 1989) og Knut Andreassen (1905 - 1984) fikk også 2 barn, Tore Helle Andreas-
sen (1934 - 1989) og Frøydis Helle Andresen (1938 - 2002). Tore giftet seg med Reidun Nilsen (1932 
- ) og de fikk 3 barn, Kjersti Andreassen (1957 - ), Lasse Helle Andreassen (1960 - ) og Jørgen Helle 
Glenster (1964 - ). Kjersti giftet seg med Terje Ringen (1954 - ), og de fikk barna Hege Cecilie (1984 
- ) og Tommy André (1988 - ). Lasse giftet seg med Kari Elisabeth Skaarseth ((1955 - ), og de fikk 
barna Kristian Skaarseth Andreassen (1984 - 2004) og Ingvild Skaarseth (1988 - ). Jørgen giftet seg 
med Gyri Glenster (1969 - ).
Frøydis giftet seg med Arvid Emanuel Andresen (1929 - 2012) og de fikk 3 barn, Petter (1956 - ) og 
Simen Andresen (1960 - ) og Line Helle Andresen (1966 - ).
Petter giftet seg med Nina Caspersen (1959 - ) og de fikk sønnen Audun André Caspersen (1982 - ). 
Simen giftet seg med Inger Helen Giltvedt (1960 - ), og de fikk 2 barn, Stian (1983 - ) og Silje Andre-
sen Giltvedt (1986 - ).
Line giftet seg med Simen Tutvedt (1965 - ).

Ole Fredrik Helle (1912 - 1990) ble boende på Helle søndre hele sitt liv, han giftet seg aldri. Ole job-
bet som selvstendig snekker.

Helene Marie Helle (1914 - 2005) giftet seg med Louis Louisgård og ble boende i Ullerøy. Hun over-
tok Helle søndre da moren Jenny døde, og senere solgte hun gården ut av familien. 

Lars Helle (1916 - 2002) giftet seg med Solveig Pettersen (1920 - 2013), og de fikk 3 barn, Inger-Lis-
beth (1944 - ), Berit Helene (1948 - 1969) og Stein Arild Helle (1959 - ). Lars og Solveig bosatte seg i 
Ullerøy, i et hus nederst i Lindbekkbakken på Helleveien.
Inger-Lisbeth giftet seg med Yngvar Jensen (1939 - ), og de fikk 2 barn, Jørn Yngve (1966 - ) og 
Hege Eilen Jensen (1973 - ). Jørn Yngve giftet seg med Kathrine Borgli (1967 - ), og de fikk datteren 
Tea Christine (1990 - ). Hege Eilen giftet seg med Aril Ravneng (1972 - ) og de fikk datteren Pauline 
(2000 - ).
Berit Helene giftet seg med Tom Henriksen (1946 - ). De fikk ingen barn, og Berit døde ikke lenge 
etter.
Stein Arild giftet seg med Grete Kristiansen, og de fikk 2 barn, Anna Marie (1997 - ) og Mia Sever-
ine Kristiansen Helle (2000 - ). Stein Arild og Grete ble senere skilt.

Bjarne Kristoffer Helle Johannesen (1918 - 1984) giftet seg med Else Helene Nordli (1918 - ), og de 
fikk 5 barn. Gerd Lillian (1939 - ), Randi Margrethe (1943 -), Gunhild (1944 - ), Vigdis (1952 - ) og 
Bjarne Johannes (1954 - ).
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Gerd Lillian Helle giftet seg med Åge Ludvig Krosvik (1932 - ) og de fikk 5 barn, Bodil Irene (1958 
- ), Else Gunn (1959 - ), Nora Kristin (1960 - ), Heidi Margrethe (1962 - ) og Trond-Arild Krosvik 
(1964 - ).
Bodil Irene giftet seg med Bjarne Thorleif Bjerke (1956 - ), og de fikk 2 barn, Solfrid Beate (1978 - ) 
og Bjørn Åge Bjerke (1981 - ).
Else Gunn giftet seg med Rune Jostein Holtet (1957 - ) og de fikk 2 barn, Jostein André (1982 - ) og 
Magne Alexander Holtet (1986 - ).
Nora Kristin giftet seg med Glen-Erik Delbekk (1959 - ) og de fikk 2 barn, May-Kristin (1981 - ) og 
Jan-Roger Delbekk (1985 - ).
Heidi Margrethe giftet seg med Terje Øby (1961 - ), og de fikk 2 barn, Marie Kristine (1987 - ) og 
Aina Margrethe Øby (1989 - ).
Trond-Arild giftet seg med Anne-Berit Gåserød (1968 - ), og de fikk en datter, Liselotte Krosvik 
(1987 - ).
Randi Margrethe giftet seg med Steen Hansen (1939 - ), og de fikk 2 barn, Bjørge Steen (1962 - ) og 
Mona Beate Hansen (1966 - ).
Gunhild giftet seg med Odd Johan Hæger (1936 - ), og de fikk 4 barn, Eva Målfrid (1963 - ), Egil 
Jørgen (1964 - ), Jan Remi (1967 - ) og Odd Stian Hæger (1976 - ).
Egil Jørgen giftet seg med Iren Brenne (1967 - ), og de fikk sønnen Marius Hæger (1991 - ).
Vigdis giftet seg med Seppo Pyytiæ (1949 - ), og de fikk 2 barn, Gjermund (1973 - ) og Kristoffer 
Pyytiæ (1983 - ).
Bjarne Johannes Helle (1954 - ) har jeg ingen informasjon om.

Julie Olsen Helle (1920 - ) giftet seg med Jens Kristiansen (1910 - ), de fikk 2 barn, Åse Synnøve 
(1940 - ) og Ragnhild Kristiansen (1942 - ).
Åse Synnøve giftet seg med Arild Mælhum (1941 - ), og de fikk 3 barn, Kristin Helene (1970 - ), Siv 
Anette (1975 - ) og Dag Arild Mælhum (1980 - ).
Ragnhild giftet seg med Kjell Emblem (1943 - ), og de fikk 4 barn, Anita (1960 - ), Ulf  (1962 -),Veg-
ard (1970 - ) og Trond Emblem (1974 - ).
Anita giftet seg med ? Amdal, og de fikk 2 barn, Thomas (1979 - ) og Camilla Amdal (1985 - ).
Ulf giftet seg med Liv Bente (1956 - ) fra Bøverdalen, og de fikk 3 barn, Linda (1982 - ), Jens André 
(1984 - ) og Louis Oliver Emblem (1991 - ).

Med dette avsluttes grenen til Johannes Olsen Helle (1878 - 1953) og Jenny Gunda Fredrikke 
Fredriksen (1887 - 1975) på Helle søndre.
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Lindbæk
Siste gren har utgangspunkt i Olaf Olsen Lindbæk (1887 - ) og Alma Magnusson (1886 - ).
Olaf og Alma fikk 4 barn, Linnea Olafsdatter Lindbæk (1908 - ), Johannes Olaf Lindbæk (1910 - ), 
Alfhild Oline Olafsdatter Lindbæk (1912 - 1990) og Klara Olafsdatter Lindbæk (1915 - 1988).

Linnea giftet seg med Arne Emanuelsen (1908 - 1992) og de fikk en datter, Laila Emanuelsen (1944 
- ). Laila giftet seg med Tore Roger Andresen (1942 - ), og de fikk 3 barn, Atle Olaf (1965 - ), Ketil 
(1966 - ) og Kristine Linnea Andresen (1969 - ).
Atle Olaf giftet seg med Heidi Anita Pettersen (1964 - ), og de fikk Thomas Asbjørn (1991 - ), Mar-
tin (1993 - ) og Elin Andresen (1994 - ).
Ketil var samboer med med Heidi Trulsen, og de fikk datteren Kristina Trulsen (1990 -). Ketil ble 
senere samboer med Lena Løkken (1969 - ). De fikk tvillingene Kine og Maria Andresen (1996 - ). 
Kristine Linnea giftet seg med Dag Amund Johansen, og de fikk datteren Linnea Margarethe Jo-
hansen (1994 - ) og sønnen Petter Edvard Johansen (1996 - ). Linnea fikk sønnen Gabriel (2015 - ).

Johannes giftet seg med Eli Delebekk (1914 - ), og fikk 2 barn, Jan (1934 - ) og Kari Lindbekk (1940 
- 1988). 
Jan giftet seg med ?, og de fikk 4 barn, Sherry, Patrisia, Jim og Ron Lindbekk.
Kari giftet seg med ? Lindstedt, og de fikk datteren Helen Lindstedt (1962 - ).

Alfhild Oline Olafsdatter Lindbæk (1912 - 1990) giftet seg med Frithjof Martinius Karlsen Brattli 
(1909 - 1979), og de fikk 2 barn, Aslak Brattli (1933 - ) og Frank Marientius Bratli (1943 - ).
Aslak giftet seg med Else Gustavsen (1935 - ), og de fikk 3 barn, Tom Egil 1956 - ), Hilde (1961 - ) og 
Frode Brattli 1963 - ).
Tom Egil giftet seg med Britt, og de fikk sønnen Anders (1988 - ).
Hilde giftet seg med Helge, og de fikk sønnen Njård (1993 - ).
Frode vet jeg ikke noe om.
Frank Marientius giftet seg med Annie Helene Kristiansen (1947 - ) og de fikk 2 barn, Siv Helen 
(1972 - ) og Lene Marie Bratli (1974 - ).
Siv Helen giftet seg med Stein Eriksen, og de fikk 2 barn, Eli Marie (203 - ) og William Eriksen 
(2005 - ). 
Lene Marie giftet seg med Dan Eng, og de fikk 3 barn, Malin (1999 - ), Julian (2003 - ) og Linnea 
Eng (2007 - ).

Klara Olafsdatter Lindbæk (1915 - 1988) giftet seg med Arne Johansen, de fikk ikke barn.

Med denne siste grenen er hele Olseng-slekten behandlet.

Si fra om du har utfyllende opplysninger eller om du finner feil!

Alle kommentarer kan sendes til tomhelle@online.no.
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På de neste 46 sidene i denne slektsboken har jeg tatt med en opplisting av alle etterkommere regnet di-
rekte fra Lars Larsen Olseng, og som jeg har registrert i min database. Det er ingen fullstendig liste, men 
et utvalg som dekker min egen farsslekt. Det blir fort mange slektsgrener å holde orden på, så det får bli 
opp til andre å granske videre og fylle på. Disse ekstra sidene finner du på nettet, på https://fotohobby.
no/slekt/Etterkommerliste fra Lilleborge.pdf

Alle generasjoner i oversikten har fått sitt eget nummer, med “stamfar” Lars som nummer 1, altså første 
generasjon. Ved hjelp av strekene mellom like tall vil man kunne finne igjen søsken og barn. Ektefeller 
og samboere er markert med tegnet +, og ektefellens foreldre er tatt med der disse er kjent.

Jeg har i mange år hatt en egen hjemmeside, der bl.a. slektshistorie er et tema. Der er flere av mine aner 
tatt med, ikke bare fra min farsside som her. Her kan du også finne min kones slekt. Man kan bla seg 
gjennom mange slektsgrener, og det er laget flere typer lister og slektstrær. Hjemmesiden er tilgjengelig 
for alle, så lenge jeg jeg holder den i drift. Se https://fotohobby.no/slekt/.

God fornøyelse!

Stabekk 1/12-2021

Tom Helle


